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ACTA DE LA 1A REUNIÓ DE LA COMISSSIO DE SEGUIMENT  DE LES PROPOSTES PER LA 

DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL DE LA LLAR I LES CURES 

Dia: 16 d’abril de 2018     Hora: 17:30 hores 

Lloc: Pg. Sant Joan 75, planta baixa, sala 0.2 

 

Ordre del dia / temes 

1. Constitució comissió i previsió calendari / sistema seguiment 

2. Retorn Seguiment MG democratització cures: Raül López / Rosa Ortiz 

3. Acord sobre la difusió de la documentació  

4. Definir Proposta de trameses / trobades per la presentació de propostes / 

demandes a institucions i organismes competents 

5. Repàs propostes prioritzades i acordar accions 

 

 

 

Assistents: 
 

 

Carles Beltran 
Ana M. Rojas 

CCOO-CITE 

Rodrigo Araneda ACATHI 

Norma Vèliz Mujeres Pa’lante 

Daniel Yañez Poble sec per a tothom 

Paula Santos Mujeres Migrantes Diversas 

Lourdes Marino Centro Boliviano Catalan 

Shirley  
Isabel 

Centro Boliviano Catalan / Grupo Libèlulas 

Verónica  Morante Sindillar 

Pedro Moreno Anem per feina 

Silvia Bofill  Professora titular d’antropologia social a la 
UB 

Raül Lopez Cancho Dept. de transversalitat de gènere, CIRD (MG 
democratització de les cures) 

Rosa Ortiz Dept. de Programes de temps i economia de 
les cures. Dir. Serveis d'Economia 
Cooperativa, social i solidària, i consum. MG 
Democr. C. 

Núria Pàmies Martorell 
Edgar Codina 

Secretaria CMIB 
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1. Constitució comissió i previsió calendari / sistema seguiment 

La secretaria fa una breu presentació de la Comissió, la previsió és que sigui operativa i de 

poques reunions, unes 3 reunions continuant juny, setembre i potser novembre. És 

important que les persones membres puguin participar directament en les reunions que es 

concertin amb les administracions implicades. 

2. Retorn Seguiment MG democratització cures: Raül López / Rosa Ortiz 

Raül Lopez, CIRD, a càrrec del seguiment de la MG: fa un resum de l’estat d’implementació de 

la MG per la democratització de les cures, a partir d’una reunió que es va fer recentment amb 

els diferents departaments municipals que hi intervenen. Lliura i explica un Informe de 

seguiment  a tots els membres de la Comissió (s’adjunta).  

S’estructura en dos eixos:  

 Reconeixement de la centralitat de la cura  

 Socialització de la responsabilitat vers la cura 

El document recull el calendari d’implementació. 

Estat d’execució:  

- La meitat d’actuacions d’aquest any ja estan implementades. 

- 3% finalitzat: cal tenir en compte que algunes mai es podran considerar finalitzades 

per la seva naturalesa 

Primerament presenta l’estat d’execució de les mesures, per posteriorment destacar-ne les 

següents: 

 

- Superilles socials per l’atenció domiciliària 

o La idea principal es fer una redistribució del Servei d’Ajut a Domicili municipal 

(SAD) 

o Ara l’àrea de Barcelona esta dividida en 4 àrees de SAD, es vol passar a aquest  

format de superilles, de tal manera que per cada 6000 habitants aproximadament 

es delimiti una zona com a superilla. Seria el  lloc de referencia des d’on actuar, 

amb equips de TF que s’organitzen per atendre millor i de forma més propera, i 

per evitar desplaçaments del personal  que comporten molt de temps. S’està 

duent a terme una prova pilot de 4 superilles. 

 

- Declaració institucional al Plenari de Consell Municipal en la sessió ordinària de 

22 de desembre de 2017 (s’adjunta) 

o A destacar el punt 4, on es recull que es donarà suport al document de les 68 

propostes de CMIB i a fer-ne difusió.  

o S’està estudiant la possibilitat de fer una plataforma, un manifest, amb altres 

ajuntaments, de cara a fer-ho arribar a L’Estat amb major impacte.  
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En relació a aquest punt, Rosa Ortiz comenta que s’ha plantejat la qüestió dels 

permisos de paternitat, que actualment són  intransferibles. S’està proposant fer 

canvis i socialitzar. Hi ha una proposició de Podemos, rebutjada.  

- Creació d’un Espai d’Informació i recursos per a la Cura, de referència a la ciutat. 

 

o S’ubicarà al Carrer Viladomat 127, Esquerra eixample (antic PAMEM). Es preveu 

que després de l’estiu començarà a funcionar (posteriorment indiquen que a finals 

d’any) 

o Està en procés de definició: funcions, horaris... 

o Complementari a altres recursos, evitar duplicitats 

o El nom de l’espai encara esta per definir 

o Tindrà també pàgina web 

o Es remarca que els serveis d’assessoria laboral, jurídica i psicològica que s’ofereixin 

a l’espai de cures seran de caràcter gratuït.  

- Nuria comenta que en la reunió de seguiment es va fer esment de la proposta de 

telèfon vermell, s’està analitzant com es pot incorporar i la vinculació amb la 

Generalitat, tenint en compte que incorporaria part de denúncia i part de suport en 

moments complexos. Caldria aprofundir en el protocol. 

 

- Es demana que sigui realment especialitzat en el tema, evitar que acabi sent un servei 

que derivi a altres en cadena (des de Mujeres Pa’lante expliquen experiències en què 

s’acaba enviant a les persones al mateix lloc que es plantejava inicialment), i la 

necessitat  de que el personal que hi treballi estigui ben format i amb contacte amb les 

entitats. Hi ha moltes problemàtiques a atendre, de diferent caire (persones sense llar, 

pobresa, “sense papers”); i això exigeix un protocol eficient de derivacions. 

 

- Es destaca que s’ha de tenir present a les persones “sense papers”, i poder derivar-los 

a  serveis on això no sigui un obstacle. Les persones sense papers tenen drets i no ho 

saben, és important prioritzar aportar aquest coneixement. 

 

- S’ha de fer una aproximació diferent, mes amplia, des del punt de cures que es vol 

crear. Actualment els serveis estan massa parcialitzats.  Seria necessari fer un 

diagnòstic de mancances, un mapa de serveis, i  veure com es pot reforçar.  

 

- Carles Bertran, de CITE-CCOO planteja que és important tenir en compte els Serveis 

d’acollida i les diferents necessitats a l’hora de definir protocols. Des de la seva 

experiència al punt del CITE, les demandes de les treballadores de la llar van més enllà 

d’aspectes legals o laborals: habitatge, pobresa (no tenen recursos per una targeta de 

metro...), assetjament laboral i sexual, situació irregular, desconeixement de drets... 

Cal treballar un bon protocol per derivar adequadament i no marejar, tenint en 

compte a més que disposen de molt poc temps, especialment les dones internes (24 

hores i només diumenges disponibles). Cal conèixer de primera ma a partir del 
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contacte amb entitats de les que formen part i / o treballen amb treballadores de la 

llar. 

També recorda: 

- Els Mòduls B d’acollida estan aturats actualment i no es realitzen: són cursos de 

coneixement laborals, molt útils per les persones treballadores en situació precària i 

vàlids per presentar a estrangeria i poder regularitzar. Els hauria de realitzar el SOC i 

no s’estan fent. El 2017 es van fer 20 cursos per part de sindicats. 

 

- És important incorporar les treballadores als circuits d’acollida: conèixer el SAIER i 

entitats d’acollida i el suport i formació que ofereixen (assessorament jurídic, formació 

en llengua – Mòdul A, mòduls B laborals, mòduls C d’acollida de SOAPI i entitats,  grups 

de dones...). També s’assenyala la saturació del SAIER i la necessitat de serveis. 

 

- Es posa èmfasi en el problema dels horaris, i com, per exemple, les formacions 

s’haurien de fer en horaris compatibles amb les treballadores, en molts casos només 

poden en diumenge. Per exemple: cursos del Consorci Normalització Lingüística 

(únicament alguna entitat com la d’hondurenys ofereix cursos CNL en dissabte). 

 

Rosa Ortiz, Dept. de Programes de temps i economia de les cures. Explica previsions sobre 

Guies: 

- Guia per a famílies contractadores: Guia “Cuidem qui ens cuida” 

 S’ha treballat amb la participació de Anem per feina, adreçada a les 

famílies per millorar les condicions de contractació 

 Es preveu que sigui una guia bàsica de referència, que estarà també a 

l’espai de la cura 

 En procés final de redacció i maquetació  

 Es preveu difusió a espais físics i web, en format revista i postal. 

 

Es tindrà en compte la difusió també a entitats de treball de la llar i vinculades al CMIB 

relacionades amb el tema  

Pedro d’Anem per feina parla de que han participat en la guia de contractació esmentada, 

intentant que cada pàgina fos la resposta a les preguntes més freqüent que tenen sobre 

l’àmbit. 

- Guia per a persones treballadores 

L’està elaborant el Punt de defensa dels drets laborals (Barcelona activa).  

Es proposa oferir la col·laboració del GT del CMIB en la seva elaboració, s’establiran 

contactes.  



Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 

   Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 

5 
 

 

- Jornada: Democratitzant la Cura a Barcelona, 10 de maig (veure programa a 

document adjunt) 

Te per objectiu Mostrar les actuacions i presentar estudis i experiències, tant des de 

l’Ajuntament com des de les pròpies entitats. Es contempla el tema cures globalment i 

cuidadores i també les treballadores de la llar i els aspectes laborals. Estan convidades 

entitats de les que formen el grup. 

- En relació a les jornades, es comenta que tot i que es plantegen com obertes a tot el 

públic, es cert que està més enfocat a persones que ja entenguin una mica la temàtica. 

Seria interessant fer alguna acció enfocada a les treballadores de la llar com a públic, 

s’hauria de fer en un horari més compatible, així com també un altre format i 

contingut més senzill i directe, reflectínt que està adreçat al sector de persones 

treballadores (laboral) en concret.  

 

- Des d’ Anem per feina s’informa que s’està veient la manera de fer una conferencia o 

taula amb polítics com a ponents, per tal de que les treballadores i entitats els 

poguessin interpel·lar. També tenir en compte la dificultat pel llenguatge. 

S’informa que algunes de les mesures estan avançant mes lentament per la coordinació 

d’accions.  

 Campanya de comunicació  

Aquesta era una de les mesures rellevants previstes per 2018 en el marc de les propostes 

del CMIB. Núria Pàmies comenta que s’està definint amb la participació de les diferents 

persones tècniques de comunicació dels sectors implicats i coordinació central, es vincula a 

la definició i previsions de l’espai de les cures.  

Es proposarà la participació en la definició. De moment, Núria planteja que es pot iniciar 

una campanya amb participació de les entitats del Consell i de la comissió, a partir del 

vídeo elaborat el 2017 i les càpsules, a través de Twitter i d’altres xarxes socials, per fer 

difusió i visibilització al màxim de persones. Hi ha moltes entitats del Consell amb les que 

es vinculen treballadores / ors de la llar. De cara la propera reunió, el juny, es planteja 

acordar la participació i treballar propostes amb els referents de comunicació de l’Àrea. 

 

3. Difusió de la documentació i Comunicació 

 
- Publicació impresa català / castellà 

Des de la secretaria del CMIB es farà un correu en els propers dies per demanar a les entitats 

de la Comissió de seguiment quants exemplars físics voldran el document de Propostes, així 

com també preguntant a quines persones rellevants es creu que s’hauria de fer arribar.  
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- Versió lectura fàcil, definir continguts, públic, com fer arribar al màxim... 

Es descarta per unanimitat realitzar una versió de lectura fàcil del Document de Propostes, per 

la poca practicitat que tindria. Es considera més adient centrar els esforços en la guia que es 

desenvolupa des del Punt de Defensa dels Drets Laborals.  

- Vídeos Treball llar: vídeo de la trobada, capsules, vídeos del premi. Comunicació 

via xarxes socials. 

Núria planteja la possibilitat d’avançar en la sensibilització per part del CMIB  i les entitats, amb 

la col·laboració de comunicació Àrea. S’acorda que a la propera reunió es es proposarà 

l’assistència d’alguna persona referent de comunicació de l’Àrea per definir i engegar accions.  

Cal posar èmfasi perquè arribi a treballadores de la llar. 

 

4. Tramesa del document de propostes: destinataris i reunions 

Núria planteja una proposta de destinataris a qui enviar. S’acorda fer una tramesa del 

documents per correu a Ministeris, Generalitat i organismes competents, a nivell estatal, de 

Catalunya i Barcelona, i acompanyar-la amb reunions que es programaran tenint en compte la 

participació de l’Ajuntament i de persones presents en la comissió: Subdelegació de govern, 

departament de seguretat social, salut... Es planteja: 

- Fer reunió amb BCN Activa: per que des dels plans d’ocupació s’haurien de prioritzar les 

dones del sector del treball de la llar en situació irregular, o bé crear una línia especifica 

per elles.  

- Generalitat. La falta de govern a Catalunya pot condicionar les reunions que s’han de 

mantenir. No obstant, es veu possible fer una reunió sobre temes d’inspecció entre 

generalitat i ajuntament (Oriol Amorós).   

- Preveure reunions amb Associacions municipalistes, la Diputació, i L’institut Català de la 

Salut.  

 

Informació de les entitats sobre altres accions en marxa 

Comissió amb Generalitat 

Norma Véliz i Carles Bertran exposen els resultats de les darreres reunions amb la Generalitat.   

- Es prepararà una càpsula informativa de 30’’ del 012 per a TV3 (Elena G. Melero), així com 

falques a Catalunya Radio. Enviaran la revisió definitiva de la càpsula. Se centrarà en drets. 

Han establert coordinació amb 012, hi haurà grup de persones específiques i referents, es 

fa formació i es podran derivar trucades (cal confirmar cara torn de nit). Caldrà veure en 

quins horaris seria possible trucar (torn de nit).  
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- També hi ha en preparació fulletons sobre seguretat i riscos laborals i s’està realitzant 

formació de formadores d’entitats. Estan en relació amb Servei català de la salut i 

Secretaria d’igualtat. 

- Sobre el tema Inspecció de treball i la inviolabilitat del domicili que ara per ara impedeix 

que es puguin realitzar les inspeccions: no prospera de moment la via de que les 

inspeccions es facin a les agències de treball temporal (s’hi podria actuar d’ofici, no així en 

el cas de les famílies), entre d’altes coses per la complexitat del full de demanda, resta 

pendent la proposta de millorar el full. 

Mocions a Ajuntaments, Parlament, Congrés per ratificar el Conveni 189 

Isabel explica que la Taula de Defensa dels Drets de les Treballadores de la llar, la neteja i les 

cures estan promovent accions perquè l’estat espanyol ratifiqui el conveni 189 de la OIT, han 

fet contactes amb partits polítics i Ajuntaments. En Comú-Podem esta enviant la moció als 

seus ajuntaments. Per ara n’hi ha 7 que l’han aprovat. També s’ha presentat al Congres dels 

Diputats. Esta en comissió, discutint-se. Al Parlament es va aprovar la moció, esta en fase 

d’esmenes, pendents d’una proposta de Resolució. Des de Ciutadans han plantejat qüestió 

sobre el lliure desistiment. ERC i PSC també ho volen enviar als seus ajuntaments.  

Es proposa enviar-ho també a Associació de municipis. 

Proposta d’estudi  

Des de la Taula de Defensa dels Drets de les Treballadores de la llar s’està fent campanya per a 

la derogació del RD 16/20, i presentant la idea d’introduir xecs serveis. Es vol fer un estudi 

econòmic dirigit a polític  i a l’estat per mostrar como es perden ingressos fiscals a causa de ser 

un sector en economia submergida i invisibilitzat. Cal intermediació pública per poder fer 

estudis d’aquest tipus, així com també per demostrar la viabilitat dels xecs.  

 

5. Repàs propostes prioritzades i acordar accions 

Els acords consten en els corresponent apartats. 

S’ACORDA PRIORITZAR  

- la col·laboració amb la guia del punt de drets laborals,  

- les aportacions a l’espai de cures  

- les formacions en riscos laborals i altres, adequant horaris 

- preveure jornada específica adreçada a treballadores de la llar amb continguts 

adequats i en cap de setmana 

Les següents persones s’ofereixen per participar com a grup de seguiment i fer arribar les 

demandes del CMIB en els espais que s’acordin. 

- Carles Bertran, Norma Véliz, Verónica Morante, Paula Santos, Silvia Bofill, Isabel. 


